
LAT.-K IsTVAN HÁROM VERSE:  

Tavasz a rónán  
0, jázminszagú versekben 
Szeretném a tav:aszt köszönteni, 
Mikor lepkék raja eiblben 
Színesen s -a ragyogás isteni. 

levegő  mint ,édes tej 
Csurran téltói megviselt tüd őnkbe, 
Kicsordul napsugár-kehely 
S fákon leng virágok felhđgömbje. 

Еs mil,lió rőfnyi kékség 
Izzik táguló láthatár fölött 
S vidám vágyak, mint a vércsék 
Csapnak szét bizseгgő  szívek körött. 

A smaragdzöld vetéseken, 
Ha a váras kapujába állunk, 
A közös munka fényesen 
Dicséri széles, temmb 'határunk. 

Pompás kismadarak dala 
Csendül üdítő , tiszta magasban, 
Mint Іfényhint5 csillámpala 
Csillog a vadvirág, ha harmat van. 

Kattanás, nagy komolysággal 
Traktor zúg szövetkezetház ,febé, 
Pacsirta bukfenccel szárnyaQ 
Fölötte, mert a gép dalat szegé. 

Hizlaló édes langyassag 
о1eli a rónát szerelemmel. 
Mellére tűz nyíló vadrózsát 
Mindénnek középpontja: az ember. 
(1950.)  
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A tenger szerit már  
Engem a tenger szeret már,  
Megsí~mogáttam széles mellét,  
Tükrében .megnéztem arcom,  
S mindig homokágyán hevernék,  
Mert kevesen ,jöttek hozzá  
Olyan egyszerű  csodálattal,  
Mint én jöttem santán, mikor  
Nyárvég tüzelt s fénylett a hajnal.  
Tintazöld sugárban úsztak  
Vastag sziklák, naptбl porhadón.  
ereztem: munkás szívemet  
Č)rökre a tengernek adom.  
Vidám Iharbakkal nyúlt ,fe:érn,  
Vad szederindák Zabainál.  
Maszatok dús selyme fiénylett.  
Tudtam, a tenger erő t kínál.  
Ahítatam vérrel lángalt,  
Ringatóztam reggeli fényben.  
S azt a boldogságot kaptam.  
Amist ,mindig vártam és kértem,  
(Abbázia, 1950)  
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Még bimbó maradi  

Remeg az állad, 
Kerek a vállad, 
Csodás sejtések 
Világa ébred 
Szívedben, lányka. 
Kacajban fészkel 
Csodás csöpp ékszer: 
Rubintos ajkad. 
Férfiszem rajtad 
A11 babonázva. 

Vigyázz, ha szemed 
Sugára ►remeg 
S meleg bársonyként 
Férci arcot ért: 
Lázakat gyujthat. 
Te vagy a drága 
Tavasz nyílása, 
Szépség a földön. 
IIоgy régit döntsön 
S építsen újat; 

II. 	 IV.  
Tizenötéved 	 Iiogy kegyed nyerje,  
Lángokra léphet 	 S merész életre 
S te még nem érzed, 	Szá.njгΡa teérted 
0, hogy mi vérzett 	i%1аgát legényed, 
Lábad nyomában. 	 Tetőled függ most. 
Táncra, ha lépked, 	 Кecsesség n.álád., 
Szép cipőcskédet 	 wixn.t imádat. 
Tavaszi hangok, 	 S tudatlan vágyak 
Virágharangok 	 Nem visznek lázat  
Kísérik lágyan. 	 тisztagodhoz. 

V.  
Ne ossz bánatot, 
Magad bánhatod, 
Ne nyulj a tűzbe. 
Pártád fiiltűzve: 
3I г'g bimbó maradj. 
т  iiiсо lj és játsszál, 
lres16 virágszál. 
S ha évek hozzák,  
I hiiђózó rózsák 
Közt virrágá fakadj. 

(1946)  
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